
MAS VIA
2006
BRUT  ·  GRAN RESERVA

Varietats: 
Xarel·lo (65 %), Macabeu (20 %) i Parellada (15 %)

Vinya: 

És fruit d'una vinya vella, plantada en vas entre els anys 1954 i 1968.

Es verema a mà i en caixes petites. Només s’elabora en les grans anyades. 

Anyada: 

La 2006 va ser una anyada seca, amb pluges irregulars i una molt bona sanitat. Durant l'any hi va haver

pluges poc abundants i es van recollir un total de 403 litres per m2. L'estiu va ser molt sec i les pluges

registrades van ser sensiblement inferiors a la mitjana. La temperatura màxima absoluta es va situar en 35, 3º

C, i la mínima a -1,6º C.

Elaboració: 

Utilitzem dos taps de suro per elaborar cada botella. La primera fermentació alcohòlica i la criança del vi base

és fa en bota amb les seves mares, durant 12 mesos. La segona fermentació en ampolla és amb el primer tap de

suro, en posició horitzontal a la rima i amb una criança de més de 192 mesos (16 anys) a l’ampolla amb les

seves mares. Es duen a terme remoguts de rima per afavorir el procés d’autòlisi dels llevats, aconseguint una

millora d'estructura i complexitat dels nostres vins de Cava. Finalment, després del degollament (extracció de

les mares, procés manual que es fa ampolla a ampolla) posem el segon tap de suro i la placa identificativa.

Nombre d'ampolles: 
4.396 ampolles

Notes de tast: 
* Desgorjat al setembre 2022. 

Color groc palla, amb reflexos daurats. Nítid i brillant Despreniment constant de diminutes bombolles formant

un bonic rosari i una corona perfecta. Flor blanca seca (de saüc i taronger), herbes aromàtiques en infusió

(camamilla) i fruita blanca madura (poma al forn) i préssec, en un fons de fruits secs  (avellanes i nous). En boca

és vertical (una boníssima acidesa) en un fons de torrats. Ofereix una sensació tàctil vellutada i cremosa (iogurt

de llimona); i també glicèrica. Al final hi ha fruits secs i una nota mineral (salina) que fa salivar. Elegància i

volum a la vegada. Gran equilibri, i amb una gran integració del carbònic. La fusta també està molt ben

treballada (una simple pinzellada).

Temperatura de servei: 
Entre 8 i 15º C


